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Nieuwe droompaadjes 'om de kleine wandelhonger te stillen' in de Eifel 

Niet iedereen wil tijdens de vakantie lange wandelingen maken. Om ook de beginnende 

wandelaar en gezinnen met kinderen de perfecte wandelbelevenis te kunnen bieden, zijn in 

het zuidoosten van de Eifel, in de driehoek tussen Eifel, Rijn en Moezel, op 10 september de 

eerste zes 'Traumpfädchen' feestelijk ingewijd. De naam van deze korte wandelingen met 

een lengte van tussen de 3 en 7 km is afgeleid van het grote zusje 'Traumpfade', de 26 

premiumwandelpaden in de streek.  

 

Wat is dat, een Traumpfädchen? 

De korte rondwandelingen voldoen evenals de Traumpfade aan de strenge kwaliteitseisen 

van het 'Deutsche Wanderinstitut' en hebben dus het felbegeerde nieuwe keurmerk 

'Premium Spazierwanderweg' gekregen, zeg maar een keurmerk voor kuierpaden. Op de 

perfect gemarkeerde paden kan echt niemand verdwalen. Naast kortere afstanden zit het 

verschil ook in de minder steile hellingen en een grotere dichtheid van belevenismomenten. 

Genieten staat voorop, dus er is ook gelet op een leuke pauzeplek en/of eetgelegenheid 

onderweg.  

 

Klein maar fijn 

Een wandeling op een droompaadje duurt nooit langer dan twee uur, zodat je nog tijd 

genoeg hebt om van de bezienswaardigheden onderweg te genieten. De gemakkelijkste 

wandeling van 3,2 km, de Langscheider Wacholderblick, voert langs het beschermde 

natuurgebied Wabelsberg, een heidegebied met veel jeneverbesstruiken. Bovendien: 

fantastische uitzichten over het Nettetal en de Vulkaaneifel. Op de 5,3 km lange wandeling 

Eifeltraum kun je onderweg de vermoeide benen verfrissen in het natuurlijke 'Kneippbassin'. 

Zoals de naam al zegt, is het pittoreske bosmeertje het hoogtepunt op de wandelroute 

Riedener Seeblick (5 km). In 2018 zullen nog 5 andere Traumpfädchen in de streek Rhein-

Mosel-Eifel-Land worden geopend.  

 

De routes zijn beschreven in een flyer die verkrijgbaar is bij de lokale VVV´s. Meer informatie 

op www.traumpfade.info en www.eifel.info.  

 

 

 

 

 

http://www.traumpfade.info/
http://www.eifel.info/
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